
         Andrychów, 07.04.20r. 

 

Dzień dobry moi Mili  

 

Mam nadzieję, że wstaliście dziś w dobrych humorach i zdążyliście już zjeść pyszne śniadanie. 

Jeszcze nie? W takim razie koniecznie musicie zerknąć na stronę naszej szkoły (do zakładki ‘praca 

zdalna’ – 2a), gdzie czeka na Was pewna niespodzianka… Co to takiego? Z Waszych kulinarnych zdjęć 

przygotowałam prezentację, w której znajdziecie mnóstwo pomysłów na wyborne śniadanko i nie 

tylko – sprawdźcie sami. Gdy już skorzystacie z tych smakowitych podpowiedzi, usiądźcie wygodnie, 

wyjmijcie zeszyty i książki i przygotujcie się na nowe szkolne wyzwania. To co, ruszamy???  

 

Edukacja polonistyczna 

- Wstęp do dzisiejszych zajęć przygotowałam dla Was na filmie. Proszę, abyście wspólnie z Rodzicami 

pobrali zawartość pliku zamieszczonego pod linkiem: 

https://we.tl/t-OuLm1810b5  

WSKAZÓWKA DLA RODZICÓW, JAK PRAWIDŁOWO POBRAĆ PLIK: 

(Po kliknięciu na ten lik otworzy się strona ‘WeTranser’, trzeba kliknąć w niebieską ikonkę po lewej 

stronie ekranu z napisem ‘download’ lub po polsku ‘ściągij’ i chwilkę poczekać na pobranie pliku – 

ikonka pojawi się na dolnym pasku ekranu.  Po załadowaniu się plik należy go otworzyć i gotowe!) 

 

- Po obejrzeniu filmu zapiszcie w zeszytach w linie datę (sposobem drugim) oraz temat: Jak łączymy 

zdania? Następnie przepiszcie informację z podręcznika (s. 76) wraz z przykładowymi zdaniami. 

Kolorem zapiszcie wyrazy – łączniki (te z zielonych ramek). 

- Na zakończenie wykonajcie zadania do 4. do 6. (bez kropki) w ćwiczeniach (s. 69) oraz zad. 3. ze str. 

77.  

Edukacja muzyczna: 

- Posłuchajcie jednego z najbardziej znanych utworów muzyki klasycznej, pt. „Cztery pory roku -

Wiosna” : 

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI 

Czy wiecie, kto skomponował ten utwór? Jego autorem jest Antonio Vivaldi – wybitny włoski 

kompozytor. Poszukajcie w Internecie kilku ciekawostek na jego temat: 

a) Jak wyglądał? 

b) Kiedy żył? 

https://we.tl/t-OuLm1810b5
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI


c) Na jakim instrumencie potrafił grać? 

Zapiszcie w śpiewniku kilka najważniejszych informacji z jego życiorysu – imię i nazwisko, skąd 

pochodził, czym się zajmował. Napiszcie trzy, wybrane przez siebie, tytuły jego najsłynniejszych 

utworów (PAMIETAJCIE O CUDZYSŁOWIE). 

Dla chętnych: 

- Możecie posłuchać też innych utworów Antonio Vivaldiego, jeśli chcecie  

 

Edukacja matematyczna 

- Wczoraj dowiedzieliście się czegoś więcej na temat trójkątów. A co możecie mi powiedzieć o tzw. 

CZWOROKĄTACH? Zastanówcie się przez chwilę…  

To czworokąty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomogą Wam w tym pytania:       

Ile mają kątów? 

A ile boków? 

Ile wierzchołków? 

Co zauważyliście? 

 

- Zapiszcie w zeszytach do matematyki datę i temat: Poznaję czworokąty 

Następnie przerysujcie obrazek zamieszczony powyżej lub go wklejcie (jeśli możecie go wydrukować  

i wyciąć). Zapiszcie kolorem zdanie: Wszystkie czworokąty mają po 4 boki, kąty i wierzchołki.  



- Podobnie jak trójkąty, czworokąty mogą różnić się od siebie wielkością, kolorem czy kształtem, ale 

ZAWSZE mają taką samą liczbę boków, kątów i wierzchołków (czyli 4). Przekonajcie się o tym, 

zerkając do zadania 2. w podręczniku (s.25). 

- Wykonajcie zad. 1. i 3. w ćwiczeniach (s. 21). Zadanie 2. jest dla chętnych. 

Dla chętnych: 

- Zadanie 3., 6. i 7. w podręczniku (s. 26) 

https://learningapps.org/3739399 - nazywanie figur z obrazka 

http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/4240/idc/2/ - tu znajdziecie tangramy 

https://learningapps.org/3739399
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/4240/idc/2/

